
Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich

Alodes N

Dezynfekcja i mycie w 15 min.

Jednoczesne mycie i dezynfekcja narzędzi fryzjerskich    
 i kosmetycznych takich jak grzebienie, szczotki, wałki,
nożyczki do włosów oraz narzędzia do manicure nie
naruszające ciągłości tkanek.

Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie
odbarwia dezynfekowanych powierzchni.

Nadaje się do myjek ultradźwiękowych.

Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali   
 i stopów metali.

Preparat należy spłukać wodą.

Cechy produktu:

Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych
materiałów.

Zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniem narzędzi.

Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.

Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.

Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia.

Korzyści dla użytkownika:

Płyn
Działa na
B, F, V, Tbc,
Adeno, Polio

Do grzebieni,
wałków,
nożyczek

Działanie
w 15 min

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych
przeznaczonych do dezynfekcji poprzez zanurzenie. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze,
drożdżakobójcze i wirusobójcze. Alodes N przeznaczony jest do dezynfekcji grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek do włosów
oraz narzędzi do manicure nienaruszających ciągłości tkanek. Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów
metali. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.



Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o. 
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl Data opracowania: 11.2022 rev.1

SPEKTRUM
NORMY WG EN

  14885
WARUNKI CZYSTE 

I BRUDNE

Bakterie 

EN 13697 15 min*

EN 13727 15 min

EN 14561 15 min

Grzyby (C.albicans)

EN 13697 15 min*

EN 13624 15 min

EN 14562 15 min

Prątki (M.avium, M.terrae)
EN 14348 15 min

EN 14563 15 min

Wirusy osłonkowe EN 14476 15 min

Wirus Adeno EN 14476 15 min

Wirus Polio EN 14476 15 min

Alodes N

Opakowanie handlowe:
butelka 1 l z dozownikiem

Karta charakterystyki oraz arkusz danych składników dostępne na stronie www.medisept.pl

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6089/15

Skład: substancja czynna w 100 g preparatu: 
0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]
-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)

Sposób użycia:
Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia z wodą. Narzędzia zanurzyć w naczyniu z płynem dokładnie
pokrywając wszystkie elementy. Po dezynfekcji spłukać pod wodą. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub
dezynfekującymi. Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. 

Zastosowanie:
Gotowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych
poprzez zanurzenie. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze. Alodes N
przeznaczony jest do dezynfekcji grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek do włosów oraz narzędzi do manicure nie
naruszających ciągłości tkanek. Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali. Może być
stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

*warunki czyste


